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Opnieuw is een seizoen ten einde, en leunen bestuurders en tafeltennissers lui 
achterover. De vakanties breken aan en velen zullen het tafeltennis even verge 
ten of tenminste er geen zorgen of omkijken naar hebben. 
Tussen de competitie en het seizoens-einde zijn er nog volop activiteiten ge
weest. Het aantal Mi x ed pagina's bewijst dit. (Sorry clubblad redactie, er was 
geen plaats deze keer). Naast de gebruikelijke toernooien en meerkampen zijn 
er ook nieuwe activiteiten en ontwikkelingen op vele niveau's. Op landelijk ni
veau lijken wat openingen te ontstaan voor een "vriendelijkere" en "begripsvol 
le" opstelling van bestuurders t.o.v. spelers; denk b.v. aan de 12-teams compe
titie op 't ho~gste niveau, en de mogelijkheid om, financieel gezien, aan een 
halve competitie deel te nemen. 
Op sportiefgebied is er ook het een en ander gebeurd. In Breda en Eindhoven kwa
men een aantal Europese toppers tegen elkaar uit, met goede wedstrijden . Zou 
er langzaamaan een "Internationale Groep" ontstaan, die na de competitie rond
trekt om attractief tafeltennis te laten zien, en daarmee tafeltennissers te 
stimuleren en een groter publiek te treffen? Wat mij betreft mogen de organisa
toren ieder jaar proberen het "tafeltennis- circus" naar Brabantse steden te ha
len. 
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De toename van accommodatie's maakt dit voor meer verenigingen realiseerbaar. 
In het "Eindhovense" komt er weer zo'n gelegenheid bij. De nieuwe sponsor 
''Valkencourt" van de bekende Valkenwaardse tafeltennisclub (was Nikon) hoopt 
in het nieuwe seizoen een compleet nieuwe accommodatie klaar te hebben ... en 
heeft plannen om daar ook allerlei landelijke en internationale activiteiten 
naar toe te halen. 
Voor Brabant betekent dit dat, in een straal van 40 km, drie, min of meer com
merciële tafeltennisaccommodatie's zijn, (tafeltenniscentrum Irene, tafelten
niscentrum Eindhoven en tafeltenniscentrum Valkencourt) die in de markt zijn 
voor interlands, toernooien, Nederlandse kampioenschappen etc. 
Een unieke gelegenheid voor de exploitanten en de respectievelijke verenigings
besturen om tafeltennis evenementen naar Brabant te halen als ... zij bereid 
ziJn tot enige coördinatie. · 
Want als zij alleen maar concurrenten van elkaar worden, dan kon Brabant wel 
eens misgrijpen. 
Concurrenten zullen zij natuurlijk wel zijn (of worden) op sportief gebied, en 
dat hoort ook bij sport. Maar als het gaat om het stimuleren van tafeltennis, 
en om het doorbreken van bestaande tafeltennishegemoniën, dan is enige coördina
tie voor nationale en internationale evenementen gewenst en haalbaar. 

Nadenken over tafeltennis is ook gebeurd door een aantal tafeltennissers en 
trainers. Zij vonden een nieuw spel uit "Dutch tennis" een mengeling van tennis 
en tafeltennis: gespeeld op een vloer, met tafeltennis spelregels, speciale 
rackets en bal. Met de tafeltennistechniek kan men goed uit de voeten, en vooral 
het aanleren van de slag voor jeugdige spelers zal eenvoudig zijn. 
Dat was voor de "uitvinders" één van de aanleidingen om iets nieuws te bedenken. 
Een andere belangrijke reden was om, het publiek weer aantrekkelijk spel te la
ten zien ... 
Tafeltennis is volgens velen, alleen aantrekkelijk voor degene die het speelt 
en die geleerd heeft zich te wapenen tegen alle soorten rubbers. 
"Lekenkijkers" zien daardoor niet of nauwelijks hoe moeilijk het is en hoe in
spannend het kan zijn, om tafeltennis te spelen. 
Het initiatief om iets nieuws te brengen is toe te juichen. Persoonlijk zou ik 
het jammer vinden, als daarmee het aantal tafeltennissers en het tafeltennis
niveau omlaag zou gaan. Laat het een signaal zijn aan de tafeltennisbestuurders 
op 't hoogste niveau, de trainers, de opleidingsfunctionarissen en de spelers, 
om ook na te denken over het tafeltennisspel en de nodige, soms ingrijpende, 
maatregelen te nemen om tafeltennis weer attractief te maken voor spelers en 
publiek. Het kan wel, maar er is moed voor nodig, net zo goed als voor het in
troduceren van een nieuwe sport. 

Wellicht dat de vakantie periode, toch een geschikte tijd is om je hierop te 
bezinnen, 

Toch ..... een prettige vakantie; tot eind augustus. 

Wil v.d. Bragt. 
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Off iciele mededelingen 

Aan alle verenigingspenningmeesters. 

In de maand mei zijn alle rekeningen welke betrekking hadden op het seizoen 
1984/1985 weer de deur uitgegaan. 

De betalingen hiervan druppelen weer binnen. 

Wij maken U er echter op attent, dat indien Uw betaling op de datum van de jaar
vergadering (30 augustus a.s.) niet in ons bezit is dit konsekwenties kan hebben 
voor Uw vereniging. 

Zo U nog rekeningen met het afdelingsbestuur heeft te vereffenen doe dit dan 
per omgaande, zodat U niet voor verrassingen komt te staan. 

Namens het afd.bestuur 
N.T.T .B. Brabant 

P. van Iersel 
sekr./penningm. 

Kompetitie start 

De le kompetitie start op 14 september en eindigt op 23 november. De 2 8 kompeti
tie start op 25 januari en eindigt op 19 april. 

Organisatie Regionale kampioenschappen 

Verenigingen uit de regio's West-Brabant ~n Eindhoven, die de regionale kampi
oenschappen 1986 willen organiseren kunnen zich voor 15 augustus aanstaande op- ' 
geven bij: 

Jos Coenen 
Jan van Schoonvorststraat 1 
5611 PK Eindhoven 

Voor de regio Den Bosch heeft zich ttv. JEEP kandidaat gesteld. De datum waar
op deze kampioenschappen georganiseerd kunnen worden is nog niet bekend . Afhan
kelijk van de nationale evenementenkalender zullen de beide afdelingscompetitie
leiders een weekend vrijhouden. De bedoeling is dat dit weer een weekend rond 
20 maart zal worden. 

Jos Coenen 

Criteria voor toekenning jeugdlicenties 

Ondanks het feit dat nog in het juninummer 1983 van Mixed de criteria voor de 
jeugd-B-licenties zijn gepubliceerd, volgt reeds nu een nieuwe publikatie. Dit 
omdat: 
a. de vraag naar de normen met het jaar lijkt te stijgen en ik Mixed de een

voudigste weg vind. 
b. de ontwikkelingen er op wiJzen, dat binnen enkele jaren we over heel Neder

land een verdere splitsing krijgen in C- en D-licenties. Dit vooral om de 
toernooien nog verspeelbaar te houden. 
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Wel herhaal ik mijn verzoek uit de vorige publicatie: Wilt U deze normen de ko
mende jaren op een duidelijke plaats opbergen, zodat deze ook door een nieuwe 
jeugdleider in Uw vereniging worden gevonden. En misschien is publicatie in Uw 
clubblad wel nuttig, want ook vele jeugdleden zijn nieuwsgierig met welke pres
tatie ze een hogere licentie kunnen verdienen. 
Mijn tweede herhaling is een oproep om commentaar te geven op deze normen. Al 
enkele keren is mij door verschillende personen verteld, dat de normen niet kun
nen kloppen want hun speler/ster X had nog steeds geen B-licentie en had toch 
al alles gewonnen wat er gewonnen kon worden. Wel moet U duidelijk zijn, · dat 
b.v. de B-licentie uitsluitend bedoeld is voor de Brabantse top en dat wil zeg
gen, dat over een klein aantal spelers/sters wordt gesproken. De splitsing in 
C- en D-licentie daarentegen heeft de bedoeling om alle jeugdleden zonder A-
of B-licentie over twee ongeveer even grote groepen te verdelen. Opmerkingen, 
vragen en tegenvoorstellen zijn echter van harte welkom. 

A-licentie: De landelijke jeugd- en/of sportkommissie stellen vast welke jeugd
spelers deze licentie krijgen. Ook hier geldt, dat men wilt, dat 
een A-speler/ster tot de Nederlandse top behoort en is het aantal 
dus zeer beperkt. 
Normen hiervoor zijn nooit gepubliceerd en mij dus onbekend. 

B-licentie: In vergelijking met juni 1983 zijn er weer enkele zeer kleine w1Jz1-
gingen aangebracht. Mogelijk zal dat ook in de toekomst wel eens 
gebeuren. Voornamelijk wordt dat gedaan als geconstateerd wordt dat 
afd. Brabant in een categorie zwak voor de dag komt (als Brabantse 
B-pupillen b.v. ' niets presteren op nationaal nivo dan z ijn de normen 
te laag en moeten iets worden bijgesteld). De afwijkingen zijn mees 
tal niet meer dan 103, want anders gaat het idee van een Brabantse 
top niet meer op. 

Achtkampen: De winnaar van de Brabantse C-achtkampen krijgt een B-licentie. Num
mer twee t/m vier krijgen een halve B-licentie. 

Brabantse kampioenschappen: In de C-klasse krijgt elke kampioen direkt een B-li 
centie. De drie andere halve finalisten hebben een 
halve B-licentie. 
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- Jeugdspelers die 20% of meer boven deze grens zitten, krijgen direct een B
licentie. 

- Indien men deze norm haalt of er minder dan 20% boven zit, levert bet een halve 
B-licentie op. 

- Inderdaad bestaat er (nog) geen pupillen 3e klasse. Maar omdat er naar gestreefd 
wordt om deze binnen enkele jaren te vormen, zijn de normen alvast opgesteld. 

- Vreemd is bet misschien om te constateren dat een junior een B-licentie kan 
halen bij de aspiranten. Immers junioren mogen niet in deze klasse uitkomen. 
Dat klopt wel, maar .... aan het einde van dit seizoen kan een aspirant junior 
worden en dan zou hij geen B-licentie kunnen verdienen indien hij in de eigen 
leeftijdsklasse speelde. 

Slotopmerkingen bij de B-licentie: 
- Spelers/sters die twee keer een halve B-licentie halen, krijgen natuurlijk 

een (hele) B-licentie, mits dit binnen één jaar gebeurt. 
- Een jeugdspeler/ster met een halve B-licentie krijgt ook een hele B~licentie 

indien zijn vereniging deze aanvraagt . Wel dient U er rekening mee te houden, 
dat zo'n omzetting enige tijd kost. En op het einde van het seizoen (na half 
maart) weinig zinvol kan zijn. 
Tot heden werden de licenties slechts sporadisch in de loop van het sei z oe n 
gewijzigd. In de komende jaren zal in elk geval direkt na afloop van de Bra
bantse kampioenschappen een e x tra wijziging plaatsvinden . 

- Gezien het feit dat er ook nu enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden, ge lde n 
deze normen voor de komende seizoenen. 

C-licentie: Alle meisjes die niet voldoen aan de normen voor een A- of B-licentie 
krijgen een C-licentie. 
Alle jongens die niet voldoen aan de normen voor een A- of B-licentie, 
maar wel aan onderstaande normen krijgen een C-licentie. 
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Slotopmerkingen bij de C-licentie: 
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- Elk jeugdlid (mits niet in het bezit van een A- of B-licentie) kan via zijn ver
eniging een C-licentie aanvragen . Deze wordt dan direkt verstrekt. 

Il-licentie: Alle jongens, die niet aan bovenstaande normen voldoen, hebben een 
D-licentie. 

Slotopmerkingen bij de D-licentie: 
- Meisjes hebben dus nooit een Il-licentie! 



- Jongens met een Il- licentie kunnen een C-licentie aanvragen. Deze wordt dan 
onmiddellijk verstrekt. 

SLOTOPMERKINGEN VOOR ALLE LICENTIES 

A-licenties worden landelijk uitgegeven gedurende het gehele seizoen. 
B- licenties worden door de afdeling toegekend en wel in juni en in december, 
met als uitzondering de Brabantse kampioenschappen. 
C-licenties worden door de afdeling toegekend en wel in juni. Na landelijke 
invoer van C- en Il-licenties zal in december een wijziging mogelijk worden. 
Il-licenties worden door de afdeling gegeven in de maand juni, terwijl na lan
delijke invoer in december een wijziging kan plaats vinden. 

Alle correspondentie betreffende licenties jeugd dienen gezonden te worden 
aan: P. Kil, Julianastraat 40, 4651 BZ Steenbergen . (zie ook jeugdkommissie). 

CRITERIA VOOR LICENTIES EERSTEJAARS SENIOREN 

Een jeugdspeler die overgaat naar de ~enioren, krijgt een nieuwe seniorenlicentie 
naar aanleiding van zijn prestaties bij de jeugd . Hierbij wordt alleen gekeken 
naar de geleverde prestatie in de laatste kompetitie. Voor de A- en B-licenties 
wordt de situatie beoordeeld door de landelijke bond. Het is dus mogelijk dat 
iemand van de landelijke bond een licentie krijgt, die afwijkt van de normen 
hieronder. 

Normen 

Jongens 
c D E F G H 

Land.Kamp.kl. 60- 100% 20- 603 0- 203 
Land. A 80-100% 40- 803 0- 403 
Land. B 80-1003 40- 803 0- 40% 
Land. c 1003 70-1003 0- 703 
Jun.Kamp.ko. 
Jun. le kl. 

80-100% 40- 80% 0- 40% 
80-100% 0- 80% 

Jun. 2e kl. 1003 40-100% 0- 40% 
Jun. 3e kl. 

Normen 

Meisjes 
c 

Land.Kamp.kl 50-1003 
Land. A 80-100% 
Land. B 

D 

0- 50% 
30- 80% 
50-100% 
90-100% 

E 

0- 30% 
0- 50% 

40- 90% 
80-100% 

F 

80- 100% 0- 80% 

G H 

Jun.Kamp.kl. 
Jun. le kl. 
Jun. 2e kl. 
Jun. 3e kl. 

0- 40% 
40- 80% 
80- 100% 

0- 40% 
40- 80% 
80- 100% 

0- 40% 
0- 80% 

SLOTOPMERKINGEN VOOR ALLE SENIORENLICENTIES 

Alle correspondentie betreffende seniorenlicenties dienen gezonden te worden 
naar: H. Kuipers, v. Lieshoutstr. 16, 5708 CE Helmond. (zie ook kommissie 
toernooien en wedstrijden). 

Weer in de hoop dat ik vele mensen voor vele jaren van vele problemen heb verlost . 

P. Kil, lid jeugdkommissie 
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Pupillen A en B Diploma 

Ook dit jaar hebben weer vele Brabantse jeugdleden meegedaan aan de A- en B
examens. 
Zo konden in de maand mei 110 jongens en meisjes het diploma in ontvangst ne-
men. Op 4 mei slaagden in de zalen van Kadans, Veldhoven en Flash 77 kinderen 
voor het A en 19 kinderen voor het B-examen. Zij waren afkomstig van de tafel
tennis verenigingen: Flash, Son, Eenentwintig, Kadans, Geldrop, TTCE en Veldhoven. 
Eervolle vermelding hier voor Hans van Eijk (Kadans) en Ester Strijbos (TTCE), 
die zowel voor het praktische als theoretische gedeelte het maximale aantal pun
ten behaalden. 
Op 11 mei was het de beurt aan 12 tafeltennissers van Red Star, waarvan er 8 
opgingen voor het A en 4 voor het B-diploma. Ook hier slaagde iedereen met vlag 
en wimpel. 
Op het moment dat ik dit schrijf zullen er nog examens p l aatsvinden in Elshout 
en West-Brabant. 
Al met al zullen er gedurende dit seizoen een 160 diploma's uitgereikt worden, 
waarmee het aantal van vorig jaar geëvenaard is. Toch is het jammer dat een aan 
tal verenigingen verstek lieten gaan, die vorig jaar wel van de partij waren. 
Want één ding is zeker, dat het krijgen van een diploma door alle jongens en 
meisjes als een positieve stimulans is ervaren. 
Ik hoop dan ook, dat we er volgend jaar in zullen slagen, het aantal deelnemers 
te vergroten. 

Raymond Gradus 

Finales bekercompetitie seizoen 1984/1985 

De organisatie rond de diverse bekerfinales had dit jaar met nogal wat problemen 
te kampen. Blessures en een internationaal studententoernooi waren er oorzaak 
van dat het geplande finaleschema danig moest worden gewijzigd. 

Vrijdag 19 april was T.T.C.V./Rath organisator van de finales 2e en 3e divisie 
heren. 
3e divisie: Taveres 5 Taveres 3 1-3 

Deze finale was een komplete Taveres-aangelegenheid. Beide teams moesten onder 
elkaar uitmaken wie de sterkste was. Volgens verwachting werd dat het derde team, 
bestaande uit de spelers A. Klaassen en M. Haans. Met 3-1 bonden zij hun clubge
noten (E . Bakker en G. v. Oss) aan de zegekar. Vooral de vierde partij was ont
zettend spannend.Met 22/20 in de vijfde game won Klaassen van van Oss, daarmede 
tevens de eindstand bepalend. 

2e divisie: Nikon 5 - Jeep 1 1-3 

R. Grijseels van Nikon opende sterk tegen J. v.d. Besselaar van Jeep. Met 21/ 6, 
21/12 en 21/15 werd deze kersverse P- speler door de Nikonspeler met zijn neus op 
de feiten gedrukt. In de tweede partij bracht R. v.d. Schoot (Jeep) de partijen 
weer in evenwicht door in 4 games Nikonspeler M. Konings te verslaan. 
Het dubbelspel was voor de Jeepspelers geen probleem. Met 17/21, 16/ 21 en 17/ 21 
werd de tussenstand gebracht op 1-2. In de vierde partij liet v.d. Besselaar · 
zien dat hij niet voor niets een D-licentie heeft gekregen. In de eerste game 
had tegenstander M. Konings geen schijn van kans. (10/21) Hierna verslapte de 
concentratie van v.d. Besselaar, waardoor M. Konings via 21/17 de gamestand in 
evenwicht kon brengen. Het herstel bij v.d. Besselaar kwam snel. Met 15/ 21 en 
13/21 maakte h i j snel een einde aan de strijd. De winst was definitief voor 
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Jeep (1-3). 
Een prachtige prestatie van de Jeep-spelers, die voor het eerst in de finale wa
ren gekomen . De overwinning werd luide toegejuicht door een twintigtal suppor
ters. 

Vrijdag 26 april was de avond van de strijd tussen O.T.T.C. en Hotak 1 68. De or
ganisatie was i n handen van Vice Versa'51. 
Evenals vorig jaar stonden zowel in de mixed als in de dame s-finale beide teams 
tegenover elkaar. Het spelen van beide finales op één avond was een gevolg van 
de reeds eerder genoemde problemen en betekende voor de dames, welke ook in de 
mixed-finale uitkwamen een extra belasting. Grote afwezigheid bij deze finale
wedstrijden was het publiek. M.u.v . 1 bestuurslid van Vice Versa'51 wist niemand 
kennelijk de weg naar de speelzaal te vinden. Jammer! 
Dames : 0.T.T.C. - Hotak 1 68 2-3 

Marlies Somers had zich wonderwel van haar blessure hersteld . In haar beide en
kelpartijen won z i j vrij gemakkelijk van haar OTTC-tegenstandsters Dorien Wil
lemse en Ciska Boute, resp. met 21/ 10, 21/ 19 en 21 / 15, 21/ 16. Invalster Nancy 
v. Elzakker moest in Dorien Willemse haar meerdere erkennen (12/ 21, 14/ 21), doch 
verraste vriend en vijand door Ciska Boute in een spannende 3-gamer terug te 
wijzen. Aangezien het dubbelspel een zege opleverde voor de O.T.T.C.-dames werd 
de eindstand van deze wedstrijd 2-3, iets wat niemand verwacht had. 

Mi xed : O.T.T.C. - Hotak 1 68 4-3 

Door t wee sne lle o verwinn i ngen van D. Engelaar en W. Cuypers (OTTC) op resp . 
E. Vastenburgen P. v. Genegen (Hotak 1 68) leek de strijd snel te worden beslist . 
In de derde we dstrijd bewees Marli e s Somers weer haar vorm. Ook nu was Dorien 
Willemse geen partij. Me t 15/ 21 en 13/ 21 bracht Marlies de tussenstand op 2-1. 
Het herendubbel l e verde een gemakkelijke zege op voor de Hotakkers, het gemengd 
dubbel daarentegen werd gewonnen door O.T.T.C. In de voorlaatste partij wist 
P. van Genegen moeizaam te winnen van D. Engelaar (21/ 19 in de derde game). De 
laatste en t even s mooiste partij van de avond moest de beslissing brengen. Het 
werd een moeizame zege v an W. Cuypers op E. Vastenburg (17 / 21, 21/17 en 21 / 19). 

le di visie: L + T Software - Nikon 2-6 

Anders dan de avond tevoren trok deze, voor Brabantse begrippen, droomfinale 
volop belangstelling . Liefst 150 supporters zorgde n reeds voor aanvang van de 
wedstrijd voor een enorme sfeer in het prachtige tafeltenniscentrum van de ttv . 
Belcrum. 
Het tweede team van L + T Software, bestaande uit Jan v.d. Nieuwenhuizen en Mark 
Dijstelbloem, was geen partij voor de Nikon-spelers Wim Wegman en Frank Boute. 
Het laatste tweetal stond geen enkele game af en won gedecideerd met 0-4. 
Anders was het bij de eerste teams . In de openingswedstrijd moest Ronald Beringen 
(L + T) het opnemen tegen de oud-Europees kampioen John Hilton. Laatstgenoemde 
werd tijdens de eerste game tot vier keer toe door scheidsrechter P. Oomens be
trapt op verkeerd serveren, hetgeen hem evenzoveel punten kostte. Hierdoor kenne
lijk van de kook gebracht moest Hilton zowel de eerste als de tweede game aan 
Beringen laten. Hierna echter hervond hij zijn evenwicht en met 21/15, 21 / 11, 
en 21/12 won hij toch nog vrij gemakkelijk. 
In de tweede partij moest Han Gootzen (L + T) het opnemen tegen Raymon de Pro
phetis. Han beweest in deze partij nog steeds tot de vaderlandse top te beho
ren. Won hij de eerste game nog vriJ moeizaam (22/ 20), in de tweede en de derde 
game overklaste hij de Prophetis (21/ 4 - 21 / 16). 
Hierna volgde een zeer spectaculair dubbel. De eerste twee games waren voor Ni
kon (21/13 en 21 / 16) . Het L + T-duo kwam er echter steeds beter in en met drie 
maal 21/17 werd de winst alsnog opgeëist. De tussenstand werd hiermede 2-1 in 
het voordeel van L + T Software 1. 
Hoog waren de verwachtingen gespannen voor de volgende wedstrijd tussen Han 
Gootzen en John Hi lton. In deze, met veel spectaculaire ralleys gelardeerde, 
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wedstrijd moest Han erkennen dat een voluit spelende John Hilton ook voor hem 
een onoverkomenlijk obstakel is. Met 12/21, 17/21 en 18/21 moest Han in John 
zijn meerdere erkennen. 
Hiermede werd de eindstand van deze finale bepaald op 6-2 voor Nikon. De twee 
laatste partijen werden niet meer gespeeld. 

Naast de gebruikelijke bekers voor de deelnemende teams was er voor elke deel 
nemer (ster) alsmede coaches en scheidsrechters nog een persoonlijk aandenken. 
Ook de organiserende verenigingen ontvingen als dank een herinnering in de vorm 
van een fraai klokje. 

Thorn de Jonge 
bekerkomp. leider 

Seniorenlicentie Meerkampen AID 

Dames A/B Dames c 

1. A. Chambon Irene 1. L. Coppens 
2. c. Verbruggen Hotak'68 2. R. v. Deur zen 
3. c. Boute O.T.T.C 3. R. v.d. Berghe 
4. c. v. Gasteren Irene 4. G. Roggeveen 
5. P. de Krijger Red Star'58 5. M. v.d. Poel 
6. N. v.d. El zakker Hotak 1 68 6. A. Jongman 
7. H. v. Unen Irene 7. J. v.d. Akker 
8. E. Schers Irene 8. J. Seegers 
9. L . v. Hout Renata 9. J. v. Eekelen 

10. G. de Vocht Stiphout 

Dames D Here n A ----

1. E. Traa J.C.V. 4p 1. J. Ver hulst 
2. L. Hal in Flash 4 2 . P. Paetzel 
3. A. v. Nuland O.T.T.C. 4 3. P. Daas 
4. I. Kolen Taveres 3 4. W. Cuypers 
5. M. v. Bussel Son + Br. 3 5. P. v. Giersbergen 
6. J. Coppens Smash'70 2 6. P. v. Genegen 
7. M. v.d. Klaauw Smash'70 1 7. R. v. Hulten 
8. A. Tetteroo Markiezaat 8. D. Engel aar 

Heren B Heren c 

1. M. Dij stel bloem L + T 6p 1. R. Jongenelen 
2. v. v. Kuyk Irene 6 2 . P. Noor 

3. W. Jurriëns Irene 4 3. E. Willemsen 

4. J. Handgraaf Nikon 4 4. R. Zwart jens 

5. E. v. Kempen O.T.T.C. 4 5. P. Kopmels 

6. J. Schoenmaker Desa 2 6. A. Welten 

7. T. Kale Nikon 2 7. L. de Krijger 

8. J. v. Unen Irene 0 8. H. Klerkx 

Heren D 

1. J. Peeters Vice Versa 5p 
2. E. v. Veenendaal Nikon 5 
3. E. Kuyper Hotak'68 4 
4. G. v. Dooren Back Hands 4 
5. M. Manders Stiphout 4 
6. P. Grijseels Nikon 3 
7 .. A. v.d. Burgt L + T 2 
8. F. v. Pruisen Luto 1 

Smash'70 
Luto 
Red Star'58 
Achilles 
Stiphout 
Luto 
O.T.T.C. 
Stiphout 
Never Des pair 

J.C .V. 
J.C.V. 
Luto 
0.T.T.C . 
J.C.V. 
Hotak 1 68 
Luto 
0.T.T.C. 

L + T 
O.T.T.C. 
Never Des pair 
Flash 
Desa 
Achilles 
Red Star'58 
Never Des pair 

5p 
5 
5 
4 

4 

3 
1 
1 

6p 
5 
4 

3 
2 
1 

0 

6p 
5 
4 

4 

4 
2 
2 

1 
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Seniorenlicentie Meerkampen E t/m H-

Dames E 

1. B. Koenraad 
2. M. Gloudemans 
3. S. Tegenbosch 
4. H. Vos 
5. J. v. Osta 
6. R. Elshof 
7. W. v. Hoof 
8. N. v. Bergen 

Heren E 

1. A. de Werdt 
2. J. v.d. Elzen 
3. R. Broeren 
4. R. Elberts 
5. M. v. Grinsven 
6. H. Kuypers 
7. W. Vlamings 
8. M. v. Hoof 

Heren G 

1. H. Druyts 
2. J. Magielse 
3. W. Gubbels 
4. G. v. Oss 
5. J. Coppens 
6. M. v.d. Linden 
7. G. v. Wijk 
8. M. v.d. Oetelaar 

J.C.V. 
Zwaantjes 
Flash 
Zwaantjes 
Smash 1 70 
Son + Br. 
Stiphout 
J.C.V. 

Budilia 
Taveres 
Back Hands 
J.C.V. 
TTCV/Rath 
Stiphout 
Stiphout 
Stiphout 

Luto 
Deso 
Flash 
Taveres 
Smash'70 
Ho tak 
Red Star'58 
Kadans 

6p 
3 
3 
3 

3 
2 
1 

6p 
5 

5 
4 
3 
2 
2 
1 

5p 
5 

3 
3 
2 
2 
1 

Dames G/W 

1. A. Foolen 
2. M. v .d. Ploeg 
3. R. Rijkers 
4. M. Dissel 
5. L. Noevers 
6. A. Holleman 
7. A. Grijzeman 

Heren F 

1. R. v. Peer 
2. P. de Bruyn 
3. H. v.d . Akker 
4. M. Heitzer 
5. F. Driessen 
6. P. Boonen 
7. J. Mandemakers 
8. L. Pals 

Heren H 

1. P. Bruurs 
2. R. v. Bree 
3. P. Spierings 
4. P. Zeegers 
5. R. v.d. Klaauw 
6. L. Rossier 
7. A. Broeren 
8. T. Nieuwburg 

Jeugd C-Meerkampen 1984/1985 

JONGENS JUNIOREN 

1. E. Creemers 
2. P. Mascici 
3. T . Muller 
4. M. v. Wanrooij 
5. L. v. Grunsven 
6. E. v. Kruijsdijk 
7. H. Smits 
8. R. Passier 

JONGENS ASPIRANTEN 

1. R. v. Rooij 
2. R. Kreerners 
3. E. Ros 
4. R. v.d. Bragt 
5. R. v.d. Eijnde 
6. R. Oerlemans 
7. L. Vos 
8. A. Scholtus 

Flash 
L en T 
Markiezaat 
Markiezaat 
L en T 
Nikon 
O.T.T.C. 
Markiezaat 

Veldhoven 
Nikon 
Belcrum 
Ka dans 
Een en Tw. 
T.C.S. 
J.C.V. 
Markiezaat 

7-7 
7-5 
7-3 
7-3 
7-3 
7-3 
7-2 
7-2 

7-6 
7-6 
7-5 
7-3 
7-3 
7-2 
7-2 
7-1 

MEISJES JUNIOREN 

1. M. Grirnberg 
2. W. Winkelmans 
3. N. Vermeulen 
4. B. Fallaux 
5. J. Meulemans 
6. M. Geerlings 
7. N. van Erp 
8. C. Franzo 

MEISJES ASPIRANTEN 

1. K. Vroenhoven 
2. M. Goris 
3. Y. Derksen 
4. K. Veldman 
5. E. v. Lierop 
6. M. Kreemers 
7. C. Kools 
8. P. Meeuws 

Zwaantjes 
Belcrum 
Stiphout 
Kadans 
Luto 
Luto 
Jeep 

Back Hands 
Back .Hands 
B.T.T.C. 
Luto 
Taveres 
Meppers 
Begeyk 
Ho tak 

Veldhoven 
Flash 
Flash 
Deurne 
Smash 1 70 
Kadans 
Back Hands 
Markiezaat 

Veldhoven 
T.C.O. 1 78 
Budilia 
Veldhoven 
Nikon 
Veldhoven 
O.T.T.C. 
Tanaka 

L en T 
Nikon 
Stiphout 
Budilia 
Budilia 
v. v. 1 51 
Hotak 1 68 
T.C.O. '78 

6p 
4 
4 
3 
2 
1 

1 

6p 
5 
5 

4 

3 
2 

2 
1 

6 
4 

3 
3 
2 
2 

1 

7-7 
7-5 
7-5 
7-4 
7-3 
7-2 
7-1 
7-1 

7-7 
7-6 
7-5 
7-3 
7-3 
7-2 
7-2 
7-0 
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JONGENS PUPILLEN MEISJES PUPILLEN 

1. J. Du ijs v. v. '64 7-7 1. B. v. Zunder t Tanaka 
2. J. Coraij O.T.TC. 7-5 2. s. v. Tilburg Waalwijk 
3. R. Panken Bladel 7-4 3. J. de Boon A.T.T.C. 
4. H. Geeven Een en Tw. 7-4 4. M. Smolders Luto 
5. J. Swinkels Red Star'58 7-4 5. D. Manders Stiphout 
6. M. v. Opstal Belcrum 7 - 2 6. A. Vriens T.C.O. '78 
7. L. Leemans Veldhoven 7-2 7. I. v. Zundert Vice Versa 1 51 
8. A. Steen bak Hotak 1 68 7-0 8. M. Elshof Son + Br. 

JONGENS WELPEN MEISJES WELPEN 

1. P. v. Hulten T.T.V.E. 7-7 1. s. Westenberg Tanaka 
2. P. Maatman Flash 7-5 2. c. v.d. Putten A.T.T.C. 
3. B. Peters Son + Br. 7-5 3. P. Klijn T.T.V.E. 
4. P. Verstijlen Back Hands 7-3 4. W. v.d. Heuvel Stiphout 
5. J. Rider Hotak'68 7-3 5. D. v. Roosendaal Achilles 
6. R. v. Hulten T.T.V.E. 7-3 6. J. Sof f ers Hotak 1 68 
7. R. v.d. Moosdijk de Meppers 7-2 7. s . Mol Hotak 1 68 
8. M. Wagen er Luto 7-0 8. M. Barendswaard Tanaka 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Helmond 

Jos Verhulst (J.C.V.) 3x en Bart van Haren (L + T) Nederlands kampioen. 

TTV Stiphout heeft het de afgelopen maanden organisatorisch druk gehad. Deze 
geroutineerde toernooi-organisatoren, hadden in enkele dagen drie grote evenemen
ten op stapel staan: 
De basisscholen kampioenschappen, een recreanten toernooi en de Nederlandse kam
pioenschappen jeugd. Een waar huzarenstukje. Van dit laatste toernooi volgen 
hier de finale resultaten van de Brabantse jeugd: 

Meisjes aspiranten A 

Emily Noor werd in de finale verslagen door Gerda Keen (Shot W). Ester Schers 
(Irene) werd derde. 

Patricia de Groot heeft de~e NK moeten missen vanwege een blessure. Ook de EK
jeugd zal ze nog missen, om het volgende competitie seizoen weer geheel genezen, 
de honger naar het witte balletje te stillen! 

Jongens junioren A 

Jos Verhulst (J.C.V.) en Frank Boute (Nikon) vochten hun zoveelste duel uit. In 
drie games was Jos de sterkste. (21-17, 19-21, 21-15) 

Jongens aspiranten A 

In deze klasse werd een clubstrijd uitgevochten. De L + T'ers Bart van Haren en 
Harm Nelissen bevestigden de sterkste verhouding. Met 21-19 en 21-15 werd Bart 
kampioen van Nederland. 

Meisjes dubbel aspiranten 

Emily Noor werd met C. Onslenk (Torenstad) tweede. 
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Jongens dubbel junioren 

Opnieuw moest Frank Boute (Nikon) (met E. Wijman) genoegen nemen met een tweede 
plaats. Jos Verhulst (J.C.V.) behaalde met P. de Vrind (Scyla) zijn tweede ti
tel. 

Jongens dubbel aspiranten 

Bart v. Haren (L + T) gekoppeld aan M. Dullens (Bartok) werd derde evenals het 
Brabantse dubbel Frank van Sprang (Irene) en Harm Nelissen (L + T). 

Jongens dubbel aspiranten 

Een fraaie tweede plaats was er voor het Brabants dubbel Frank de Wit en H. Tuan 
(Veldhoven), F. v. Sprang (Irene) werd hier derde. 

Jongens dubbel welpen 

Harold Schuurman (Irene) en C. Robben (Red Star) haalden een nationaal succes 
door derde te worden. 

Mixed dubbel junioren 

Jos Verhulst (J.C.V.) maakte de triologie vol door met H. Hop (T. Team) eerste 
te worden. Opnieuw moest Frank Boutë (Nikon) met B. v. Veen (T. Team) genoegen 
nemen met de tweede plaats. 

Mixed dubbel aspiranten 

Harm Nelissen (L + T) slaagde er met Emily Noor in Nederlands kampioen in de 
Mixed te worden. 

Brabant in de Landelijke competitie 

Hieronder volgen de resultaten van de Brabantse teams 
en senioren competitie. 

e 
in de 2 landelijke jeugd 

JEUGD 

Meisjes A 

Tornado uit Putte werd kampioen met 18 punten uit 10 wedstrijden. Irene (Til
burg) behaalde een derde plaats en de meisjes van J.C.V. (Vught), Luto (Tilburg) 
en Hotak'68 (Hoogerheide) eindigden met resp. 6, 3 en 4 punten op de vijfde plaats 
in de diverse groepen. 

Meisjes B 

De beste prestatie was van het 2e meisjes team van Irene (Tilburg) met 13 punten 
e op de 2 plaats. Op de voet gevolgd door het Markiezaat (Bergen op Zoom) met 

e 
12 punten op de 3 plaats. e 
Een en twintig (Beek en Donk) behaalde met 9 punten de 4 plaats, O.T.T.C. (Oss) 

e 
met 8 punten de 5 plaats. 
De meisjes van Stiphout eindigden zonder punt op de laatste plaats. 

Jongens kampioens groep 

De twee Brabantse teams L + T (Eindhoven) en Irene (Tilburg) behaalden met resp. 
16 en 7 punten de 2e en 3e plaats. 
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Jongens A 

Hotak
1
68 (Hoogerheide) behaalde met 15 punten de 2e plaats. Stiphout werd 4e 

met 7 punten en de jongens van de Back Hands (St. Willebrord) werden met 5 pun
ten laatsten. 

Jongens B 

Het Steenbergse T.C.S. werd kampioen met 17 punten. O.T.TC. (Oss) behaalde met 
e 13 punten de derde plaats. Veldhoven en J.C.V. (Vught) werden 5 met resp. 7 

en 6 punten. 

Jongens C 

De jongens van Bergeyk werden kampioen met 
Back Hands (St. Willebrord) werd 2e met 14 

e 
17 punten. Het 2 team van de 
punten. L + T 2 en Flash (Eindhoven) 

werden 3e met resp. 12 en 11 punten. 
Never Despair (Den Bosch) werd met 9 punten 4e. Stiphout e 

2 werd 5 met 9 punten. 

SENIOREN 

Dames 2e divisie 

Met 18 winstpunten werd Hotak
1
68 (Hoogerheide) kampioen. ~ (Eindhoven) werd 

e 
met 11 punten 4 , L + T 2 en Vice Versa 1 eindigden op de laatste plaats met 
resp. 2 en 0 punten. 

Dames 3e divisie 

O.T.T.C. (Oss) en Irene 1 (Tilburg) werden ongeslagen kampioen met 20 en 19 punten. 
e 

De dames van Red Star (Goirle) behaalden met 3 punten de 5 plaats. 

Dames 4e divisie 

Successen waren er voor de dames van Stiphout (18 punten) en Belcrum (Breda) 
18 punten. Zij werden kampioen. Never Despair (Den Bosch) werd 2e met 15 punten. 
De Vughtse dames van J.C.V. en P.J.S. eindigden met resp. 14 en 13 punten op 

e 
de 3 plaats. 

Heren Eredivisie 
e 

Nikon moest opnieuw genoegen nemen met de 2 plaats met 15 punten. 

Heren le divisie · 

J.C.V. 1 (Vught) eindigde met een gelijk aantal punten (14) als kampioen Middel-
, e 

burg Zuid op de 2 plaats. 

Heren 2e divisie 

L + T 1 (Eindhoven) werd ongeslagen kampioen. J.C.V. 2 eindigde met 6 punten 
op de 5e plaats. Luto 1 uit Tilburg behaalde slechts 1 punt en eindigde als laat
ste. 

Heren 3e divisie 

O.T.T.C. 1 (Oss) werd met 14 punten kampioen. L + T 2 en Irene 1 behaalden met 
e 

13 punten de 3 plaats. 
Het vaandel-team van Hotak 1 68 werd met 9 punten 4e. 

Heren 4e divisie 
e 

T.T.C.V./Rath 1 (Veghel) was het meest succesvol met 14 punten op de 2 plaats. 
!!kon 2, Never Despair 1 en Deso 1 werden 5e met resp. 6, 5 en 7 punten. De 
Meppers (Heeze) behaalden geen punten. 
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e 
fleren 5 divisie 

Red Star 1 (Goirle) werd met 18 punten kampioen. 
L + T 3 werd 3e met 11 punten, Belcrum . l (Breda) en Never Despair 2 werden 4e 
met resp. 9 en 7 punten. O. T.T.C. 2 eindigde met 9 punten op de 5e plaats. 

TTCV /RATH in eigen tafeltennishome 

Op zaterdag 18 mei heeft de Veghelse tafeltennisclub, TTCV/Rath, officieel ziJn 
eigen home in gebruik genomen. Een verslag hiervan vindt U elders in deze Mi xed. 
Enige weken daarvoor had de redactie van Mixed een gesprek met de voorzitter, 
Hr. Mantoua en bestuursl id Bollen over de totstandkoming van de eigen accommoda
tie. 

Ontstaan van het idee 

Zoals bij vele tafeltennisverenigingen wordt er nogal eens verzucht " als we 
een eigen ruimte hadden, dan konden we onze sport tenminste wat meer en inten
siever beoefenen". Meestal blijft het bij zo'n verzuchting, of doet een bestuurs
lid het af met opmerkingen in de trant van "maar realiseer je je wel wat daar 
allemaal bij komt kijken". 
Bij TTCV/Rath zijn die geluiden een jaar of tien geleden ook gehoord ... . en is 
er door bestuursleden wél op gereageerd. 
De reactie bestond hieruit dat er een "bouwfonds" werd ingesteld om gelden te 
verzamelen om de nog "onb.ekende", kosten te kunnen betalen. Door enthousiaste 
leden werden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals "bruine bonen" raden, 
stickers verkopen, oude boeken verzamelen en verkopen enz. Die acties brachten 
alles bij elkaar een kleine f 8.000,-- in het "Bouwfonds". 
Dat leek onvoldoende. Ervaringen van andere verenigingen leerden wel dat ; als 
je denkt aan verbouw of nieuwbouw, toch gauw een f 70.000,-- eigen geld moest 
hebben. 
Een interne obligatielening, met renteloze obligaties van f 50,-- of f 100,-
(een kleiner bedrag mocht ook wel eens), bracht nog eens f 15.000,-- in het 
"bouwfonds" . 
Inmiddels was bestuurslid Bollen, architect van beroep, "driftig" in de weer 
met het zoeken naar panden. Twee jaar geleden was een pand gevonden dat geschikt 
te maken was. De onderhandelingen over het huren van het pand sprongen echter 
af, omdat de verhuurder zich niet wilde vastleggen op de gewenste, lange huur
termijn. 
Het bestuur nam dat besluit omdat men niet het risicio wilde lopen van een inves
tering voor te korte tijd. 
Een jaar later kreeg men er weet van, dat de oude "sportshop Hypro", aan de 
Rijksweg langs de Zuid-Willemsvaart leeg zou komen te staan . 

Met een kennersoog is toen bekeken of van die ogenschijnlijke ruïne, nog een 
acceptabel tafeltennisaccommodatie te maken was. 

Inrijpende verbouwingen 

Het gebouw lag "verstopt" in de wildernis. Een kale ruimte van 50 x 10 meter, 
met een betontegelvloer en platen, met steunpilaren onder de spanten. 
Ieder bestuur zonder "bouwkundige" kennis, had het afgewezen. Maar de Hr. Bollen 
zag wel mogelijkheden. Met de verhuurder was men snel akkoord over de huurprijs 
en huurtijd (10 jaar met een opt ie voor de volgende vijf jaar). 
Er werd een "verbouwingsplan" gemaakt dat, · mét de fianciële consequenties, werd 
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voorgelegd aan de gemeente. (Totale kosten f 70.000,--). 
De voorgestelde, technische verbouwing werd goedgekeurd, maar de gevraagde 
f 15.000,-- subsidie niet. Op het oorspronkelijke plan werden zodanige wijzigin
gen aangebracht dat er "slechts" f 30.000,-- nodig was. De hoogste prioriteit 
werd gegeven aan de vloer, de verlichting en de verwijdering van de hinderlijke 
steunpilaren. 
Vooral die laatste wens was een ingrijpende verbouwing, omdat er een aantal 
spanten vervangen moesten worden. Maar ook de vloer was een grote kostenpost. 
TTCV/Rath wenste een "geoliede" parketvloer. Dat betekende een goede ondergrond 
én natuurlijk de aanschaf en het leggen van de vloer. 
Door de zelfwerkzaamheid en het technisch inzicht van een aantal leden (en hun 
ouders) heeft TTCV/Rath toch meer kunnen realiseren dan in het "bezuinigingsplan" 
stond aangegeven. Met restmaterialen zijn door de leden zelf de kantine, kleed-
en doucheruimte gebouwd. Zelfs de voorzieningen voor gehandicapten, (aparte toilet 
en doucheruimte) zijn gerealiseerd. Voor deze laatste voorziening is f 5.000,-
subsidie ontvangen van de NGS. 

Verkapte subsidie 

Toen TTCV/Rath al volop aan de slag was om het "zuinige plan, zonder gemeente
subsidie" uit te voeren, kwam er toch nog goed nieuws van de gemeente. Omdat 
voor een huurpand geen bedrag ineens beschikbaar gesteld mag worden, ontvangt 
de vereniging tien jaar lang een bijdrage van de gemeente voor verenigingsacti
viteiten. Het totale bedrag zal inclusief rente, toch neer komen op de gevraagde 
eenmalige subsidie. 

Veel werk is verzet door eigen leden. De schatting was dat voor ongeveer 
f 35.000,-- arbeidskosten door eigen leden zou worden gedaan. Hoewel er geen 
nacalculatie is gedaan, werd toch wel duidelijk dat enkele leden er meer uren 
ingestopt hebben dan de huidige, normale werktijd per week. Sommigen hebben zelfs 
meer dan 60 uur per week gewerkt. Een gedenksteen in de kantine met de tekst: 
"zelden hebben zovelen, zoveel te danken aan zo weinigen" vormt een blijvende 
herinnering aan deze tijd. 

Tweede jeugd in 

Het bestuur van TTCV/Rath heeft met de ingebruikname van de zaal het gevoel dat 
de vereniging nu zijn tweede jeugd in gaat. Was de periode van 1964 (oprichting) 
tot 1974 er een opbouw op sportief gebied, de periode daarna van handhaving, 
dan is nu de periode van organisatie en uitbouw begonnen. 
Het bruist van activiteiten en er is weer een toeloop van nieuwe leden. 
Twee keer in de week is een deel van de zaal beschikbaar voor een gehandicapte 
tafeltennisvereniging. De 110 leden van TTCV/Rath hebben ruime speelgelegenheid 
op de 9 tafels die in de ruimte staan. 
Het gebouw is elke dag open. Op zondag is er zelfs een koffie en tafeltennisuur
tje ook voor niet-leden. 
Bij gelegenheid van de ingebruikname is een zogenaamd "ontmoetingstoernooi" ge
organiseerd, waarbij alle spelers waren uitgenodigd, waartegen de hoogste teams 
(momenteel 4e en 5e divisie) in die 20 jaren hebben gespeeld. Het argument was 
dat TTCV /Rath al die jaren gastvrij onthaald was, en zelf nooit iets "terug kon 
doen, omdat ze in een kale, ongezellige gymzaal speelden. Vele vroegere tegen
standers hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging. U kunt zich voorstellen dat 
dat een gezellige boel is geweest. 

Het bestuur van TTCV/Rath heeft tijdig onderkend, dat voor het "exploiteren" 
van een eigen ruimte, de organisatie van de vereniging goed moet zijn. Een aantal 
commissies, (accommodatiebeheerscommissie, barcommissie, barrooster) behoren 
dan nu ook tot de verlengstukken van het bestuur. 

Trots en met vertrouwen begint TTCV/Rath aan zijn tweede jeugd. 

Wil v.d. Bragt 
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TTCV /RATH opent eigen accomodatie 

Op 18 mei j.l. heeft TTCV/Rath uit Veghel een periode van tien jaren wanhopig 
zoeken naar een geschikte eigen accommodatie kunnen afsluiten. Met trots presen
teerde deze 'landelijke' vereniging aan de genodigden hun tafeltenniscentrum. 
Toppers van dit centrum van zelfwerkzaamheid zijn ongetwijfeld de parketvloer, 
die in de 30 meter lange zaal ligt, en de luxe kleed- en doucheruimte. 

TTCV/Rath heeft er alles aan gedaan om het de gasten naar hun zin te maken. Op 
vele plaatsen in Veghel stonden jeugdlieden, gehuld in clubkleding, de gasten 
de weg te wijzen. Doordat de parkeergelegenheid zich enigszins ver van het nieuwe 
clubhuis bevond, werd een eigen clubtaxi georganiseerd. Binnen werd aan de gas
ten direct een programmaboekje aangeboden, terwijl in de zaal een foto-presenta
tie van de verbouwing opgesteld stond. 

Het officiële programma kende zoals gebruikelijk een rij van sprekers. Voorzitter 
Mantoua maakte de aanwezigen al snel duidelijk dat het hier om een story van 
jaren en jaren handelde. Bovendien bleek dat TTCV de financiële hulp van buiten
af niet hoefde te missen. 
Burgemeester van Weegen opende officieel het tafeltenniscentrum door aan een 
koord te trekken, waarna een grote hoeveelheid t.t. - ballen de ruimte vulde. Uit 
het verhaal van de burgemeester bleek duidelijk de hechte band tussen de vereni
ging en de gemeente. 
Afdelingsvoorzitter de Jonge roemde de durf van de vereniging en memoreerde ver 
der dat Brabant nog steeds de kroon spant op het gebied van eigen accommodaties 
openen. 
Hoofdbestuurslid, NKS-vertegenwoordiger en oud-lid Willems stak zijn bewondering 
niet onder stoelen of banken en benadrukte verder de slogan, die op de achter
kant van het programma prijkte: "Zelden hebben zovelen, zoveel te danken aan 
zo weinigen". 
Het betoog van de vertegenwoordiger van de sponsor was kort maar duidelijk. Voor 
zitter Mantoua accepteerde met graagte de enveloppe met inhoud. 

Hierna werd "iets leuks" aangekondigd. Spreekstalmeester Hans v.d. Wijst voor
spelde een wereldprimeur, "iets wat nog nooit gebeurd was en nooit meer zal ge
beuren". Een korte rommelachtige onderbreking volgde, met daarna de mededeling 
dat de Chinezen niet konden komen. Hierin was gelukkig voorzien, getuige de daar
opvolgende sketch, geheel verzorgd door jeugdleden en aangever v.d. Wijst . 
Een jeugdlid was in de stijl van Chriet Titulaer omgebouwd tot t . t.-robot, waar
na deze tegen fictieve leden van allerlei allooi ballen ging aangooien. Als eer
ste werd Gijs van de bedrijfscompetitie door de robot onder handen genomen. Gijs 
bleek met dit karwei weinig moeite te hebben, want ondertussen boorde hij er 
nog lustig op los. Na Gijs kwamen achtereenvolgens een huisvrouw, een recreant 
(met bierbuik), een gevorderde tafeltennisser en een topsporter (met een snelle 
zonnebril) 

Na dit ludieke hoogtepunt konden de aanwezigen de barruimte wat langer van binnen 
bezichtigen, waarna de receptie volgde. 
Resumerend kan gesteld worden dat TTCV/Rath, die zich door ziJn accommodatie
perikelen zag stilstaan, in één klap weer in beweging is. "TTCV/Rath komt er 
weer aan," schreef de voorzitter in het programmaboekje. Of ze nu wel dan niet 
de eerste internationals gaan uitbroeden, zoals een ander lid schreef, is op 
korte termijn niet zo belangrijk . Zonneklaar mag zijn dat deze vereniging op 
haar 21e levensjaar toont volwassen te zijn en een goed voorbeeld is voor vere
nigingen, die nog twijfelen of ze de grote stap naar een nieuwe accommodatie 
wel zullen nemen. 
TTCV/Rath, succes met deze accommodatie. 

Peter v.d. Sande 
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Jnterna tionale toernooien 

Mei (Pinksteren en Hemelvaart) was door tafeltennis enthousiasten aangegrepen 
om een aantal Europese Toppers naar Brabant te halen. 

In Breda werd voor 't eerst de Ladies Grand Prix gespeeld. Een goed initiatief 
van "tafeltennis gek" (in de meest positieve zin) . Jan Burgers 
In Eindhoven zette L + T, in gewijzigde vorm, een Brabantse traditie voort, om 
een aantal Europese Heren-toppers naar Brabant te halen. (Voorheen organiseerde 
Nikon een dergelijk toernooi). 
Het goede weer was er debet aan, dat bij beide toernooien, de tribunes niet vol
ledig bezet waren. 
Jammer, voor de organisatoren, die toch tafeltennissend Brabant met dergelijke 
toernooien, mooie sport en een stimulans willen geven. 

De Media hebben uitvoerig aandacht besteed aan deze evenementen. De Mixed vol
staat met de uitslag te memoreren. 

Ladies Grand Prix (Breda) 

1 Olga Nemes 
2 Bettine Vriesekoop 
3/4 Marie Hrachova 

Szuzak Olah 
5/6 Edith Urban 

Csilla Batorfi 
7/8 Branka Batinic 

Gorda Perkucin 
9/10 Mirjam Kloppen burg 

Nadine Daviaud 

L + T trofee (Eindhoven) 

1 
2 

3/4 

5/6 

7/8/9 

Eric Boggan 
Dragatin Surbek 
Han Gootzen 
Ulf Carlson 
Henk v. Spanje 
Milan Orlowski 
Wilfried Lieck 
Ralf Wosic 
Josef Dvoracek 

10/11/12 Peter Stellbag 
Eric Noor 
Ron v. Spanje 

(Duitsland) ' 
(Nederland) 
(Tsjechoslowakije) 
(Hongarije) 
(Hongarije) 
(Hongarije) 
(Joegoslavië) 
(Joegoslavië) 
(Nederland) 
(Frankrijk) 

(Verenigde Staten) 
(Joegoslavië) 
(Nederland) 
(Zweden) 
(Nederland) 
(Tsjechoslowakije) 
(Duitsland) 
(Duitsland) 
(Tsjechoslawakije) 
(Duitsland) 
(Nederland) 
(Nederland) 

17 



2e· Regionale bestuurs-toernooi 

e 
Op 10 mei werd door OTTC het 2 regionale bestuurstoernooi georganiseerd. 
Na het initiatief, dat vorig seizoen door OTTC genomen werd, om de bestuurders 
van de verenigingen uit het regio Den Bosch, waaronder OTTC resorteert, ook eens 
achter de wedstrijdtafel te krijgen, vond op de lOe mei alweer de 2e uitgave 
plaats. De deelname was weer groter dan het vorige seizoen. 12 Verenigingen met 
42 deelnemers zorgden voor 'n maximale pezetting. 
Door dit grote aantal deelnemers(sters) moest dan ook al om 18.30 uur begonnen 
worden met de wedstrijden die zouden duren tot 23.45 uur. De 42 bestuurders wa
ren ingedeeld in twee klassen met enkele sterke 5e klassers in de A-groep met 
9 poules en de rest in de B-groep met 5 poules. Er werd niet gekeken naar dames 
of heren. Iedereen speelden hier, naar ieders tevredenheid, tegen iedereen. 
In de A-klasse waren de bestuurders van Alico zeker achter de tafel de betere. 
In de halve finale waren niet minder dan 3 Alico spelers vergezeld van een 
TTCV/R bestuurder. Het was Bart v.d. Brand die in de finale van zijn clubgenoot 
Wil v.d. Hofstad met 21-10 en 21-18 naar de 2e plaats verwees, en door dit re
sultaat de beste bestuurlijke tafeltennisser van het regio Den Bosch was, als 
opvolger van de, i.v.m. droevige omstandigheden verhinderde Jan Ceelen (TTCV/ R.). 
In de verliezersronde van de A-klasse was er 'n succes voor de organisatoren. 
Joop Meyer (OTTC) werd eerste in de ver liezersronde door in de finale met 21-17 
en 21-19 te winnen van R. v. Heerebeek. (De Mand) 

In de B-klasse was de titel voor Henk v. Rijn (TTVE) die in de fina le Grace van 
Lieshout (OTTC) versloeg met 21-8 en 21-15. 
In de verliezersronde waren het 2 verenigingen die zich voor het eerst op regio
naal toernooi hadden aangemeld nl. de Mand en Rotac. Het was P. v. Overdijk 
(De Mand) die met 21-18, 21-11 vlot won van M. Mulder (Rotac). 
Er was nog 'n nieuwe vereniging aanwezig op dit 2e reg. bestuurstoernooi nl. 
Never Down. 
De 12 deelnemende verenigingen speelden ook nog om de verenigingsprijs die met 
1 punt voorsprong werd gewonnen door de organiserende vereniging OTTC, vóór Alico. 
De uitslag om de verenigingsprijs ziet er als volgt uit: 

1 OTTC 12 punten 
2 Alico 11 

tl 

3 De Mand 9 tl 

4 TTCV/R. 9 " 
5 TTVE 9 Il 

6 Rotac 8 Il 

7 Jeep 5 Il 

8 Kruis kamp 4 Il 

9 PJS 3 Il 

10 Smash 1 73 3 Il 

11 Never Down 1 Il 

12 NON 0 Il 

Volgend jaar hoop OTTC het 3e regionale bestuurstoernooi weer te organiseren. 
Dit door deelname van deze i2 verenigingen, aangevuld met de nu afwezige vere
nigingen, waarvan JCV zich keurig afmeldde. Dit i .v .m. 'n al geplande vereni
gingsaktiviteit. 
De andere verenigingen toonden blijkbaar (nog) geen interesse, maar misschien 
komt dit in het komende seizoen nog wel. Zeker als men bij de deelnemende vere
nigingen naar hun reactie's vraagt. 

N. v. Erp 
OTTC 

18 



Internationale 

Ontmoeting Antwerpen-Bra bant 

MERKSPLAS, ZONDAG 9 JUNI 1985 

Merksplas: je gedachte gaat direct uit naar een doping- controle van een bekende 
Belgische wielrenner. Niets is minder waar. Het is een Belgische plaats, gele
gen ten noord- westen van Turnhout. Het was dan ook dáár, dat 11 vertegenwoordi
gende teams van de afdeling Brabant uit kwamen tegen Antwerpen in een vriend
schappelijke internationale afdelingsontmoeting. Deze teams waren - het mag best 
eens gezegd worden na (te) veel telefonisch overleg met diverse verenigingen -
als volgt samengesteld: 

JONGENS JUNIOREN MEISJES JUNIOREN 

1. E. Creemers (Flash) 1. B. Fallaux (Veldhoven) 
2. T. Muller (Markiezaat) 2 . W. Winkelmans (T .C. 0.) 
3. M. van Wanrooij (Markiezaat) 3. N. Vermeulen (Budilia) 

JONGENS KADETTEN MEISJES KADETTEN 

1. J. Duijs (V.V. 1 64) 1. K. van Vroenhoven (L + T) 
2 . R. Panken (Bladel) 2. P. Meeus (T.C.0.) 
3. J. Coray (0.T.T.C) 3. K. Veldman (Budili a ) 

JONGENS WELPEN MEISJES WELPEN 

1. P . Maatman (Flash) 1. S. Westenberg (Tanaka) 
2. B. Peters (Son & Breugel) 2. C. v.d. Putten (A.T.T.C.) 
3. P. van Hulten (Elshout) 3. P. Klijn (Elshout) 

HEREN I HEREN II 

1 . W. Cuijpers (0.T.T.C) 1 . L. de Kok (Hotak) 
2. R. Paetzel (J.C.V.) 2. G. Gosselink (Hotak) 
3. P. van Giersbergen (J.C.V.) 3. E. Kuijper (Hotak) 

DAMES I DAMES II 

1. N. van Elzakker (Hotak) 1. S. Buiteman (J .C .V . ) 
2. G. Roggeveen (Achilles) 2. E. Traa (J.C.V.) 
3. J. Geraets (De Meppers) 3. E. Koenraad (J,C.V) 

BESTUUR AFDELING . 

1. A. Jonkers 
2. A. Rooijmans 
3. N. van Erp 

Nu heeft België de laatste tijd op sport-organisatorisch gebied haar goede naam 
te grabbel gelegd. Te denken valt aan het slagveld in Brussel (voetbal) en de 
afgelasting van de GP formule-1 (autorace). 
Maar allee , tafeltennis is met deze zwaar gesponsorde sporten niet te vergel i j
ken! En toch? Een dergelijke internationale ontmoeting organiseren wij in een 
sporthal of tafeltenniscentrum. Zij ontvangen ons in een sportschuur . Overigens 
waren in deze schuur wel pintekens, frisdranken en fruitsappen verkrijgbaar . 
Van overige hapjes - welke naar verloop van tijd 6ók hartig kunnen zijn - had 
men niet gehoord! Wat te denken van een bestuursteam wat bij onze gastheren uit 
slechts één bestuurslid bestond (er zijn er zeven) en derhalve noodzakelijker
wijs aangevuld diende te worden met twee heren, d ie deze dag toch dienden te 
zorgen dat hun zoon aan deze ontmoeting kon deelnemen! Dat dit team nog gelijk 
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speelde tegen onze heren bestuurders lag voornamelijk aan onze geprezen A.C.L.: 
geen enkele overwinning. 
Het zwakke geslacht kwam sterk voor de dag. De vijf teams (3 meisjes en 2 dames 
teams) behaalden in totaal een 2-3 score in het voordeel van Brabant. Het sterke 
geslacht kwam daarentegen zwak voor de dag: 3-2 (verlies van de 3 jeugdteams 
en winst van de 2 seniorenteams). 
Zo kon dan ook Walter Crauwels (voorzitter provinciaal comité Antwerpen van de 
Nederlandstalige vleugel van de Fédération Royale Belge de Tennis de Table) na 
afloop een uitslag bekend maken waarin eenieder zich terug kon vinden: 
onbeslist: 3-3. 
De voorzitter van onze afdeling, de heer Tom de Jonge, dankte vervolgens onze 
gastheren voor de genoten gastvrijheid. 
Alvorens te vertrekken naar de diverse bestemmingen in Nederland, werd met de 
Brabantse kolonie nog gezellig een consumptie genuttigd in de sportschuur van 
het plaatsje met de dubbelzinnige naam: Merksplas. 

Gespecificeerde uitslagen 

Meisjes junioren 
Meisjes kadetten 
Meisjes welpen 
Dames I 
Dames II 

Jongens junioren 
Jongens kadetten 
Jongens welpen 
Heren I 
Heren II 

Afdelingsbestuur 

Eind u i tslag: 

Antwerpen 
8 
3 
4 
8 
4 

7 
9 
6 
2 
3 

5 

Brabant 
2 
7 
6 
2 
6 

3 
1 
4 
8 
7 

5 

Ad Peeters 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 

0-2 

2-0 

1-1 

3-3 

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei j.l. organiseerde de Heezer tafeltennisvereni
ging De Meppers de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen. 
De belangstelling voor dit evenement, dat al weer voor de achtste maal in Heeze 
werd gehouden, blijft ongekend groot . 
Het maximum aantal inschrijvingen was ruimschoots voor de sluitingsdatum be
reikt. Inschrijvingen van vele verenigingen moesten geretourneerd worden. De 
publieke belangstelling was overweldigend. 

In de hoogste klassen bij de senioren (dames en heren) en bij de jeugd {jongens 
en me isjes) moesten alle titelverdediger,s afstand doen van hun troon. 
De eindstrijd in àe heren A-klasse werd, in verband met vele afmeldingen, be
slist in een driekamp. W. Wegman toonde zich superieur met twee overwinningen. 
P. Neve legde met een overwinning op R. Paetzel beslag op de tweede plaats. 
Bij de dames was M. Geraedts wederom in de finale vertegenwoordigd. Wat in 
1984 niet lukte, lukte ditmaal wel. Door een overwinning op K. Chambon kwam zij 
in het bezit van de titel. 
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De finales in de hoogste klassen van de jeugd waren complete Brabantse aange
legenheden. 
N. Boom wees in de jongens junioren A/B finale H. v.d. Elzakker terug naar het 
tweede plan. Bij de meisjes bleek Y. de Prenter te sterk voor M. Vreeken. 

UITSLAGEN: 

JO jun A/B: 1. N. Boom (J.C.V.) 
JO jun C 1. E. Creemers (FLash) 
JO asp A/B: 1. R. v.d. Vorst (Backhands) 
JO asp B 1. R. v.d. Eynde (21) 
JO pup A/B: 1. K. Sengers (Bergeyk) 
JO pup C 1. A. van Summeren (Attaque) 
JO welp A 1. R. Duivis (V.V. 1 51) 
JO welp C 1. P. Maatman (Flash) 

JO jeugd 1: 1. N. Boom (J.C.V.) 
JO jeugd 2: 1. R. Kremers (Nikon) 
JO jeugd 3: 1. T. Vogelaar (T.C.S.) 

Ad Peeters 

2. H. v.d. Elzakker (Hotak) 
2. M. van Wanrooij (Markiezaat) 
2. W. Nijkamp (Backhands) 
2. R. v.d. Bragt (Kadans) 
2. M. Heeren (Backhands) 
2. J. Duitsman (21) 
2. N. van Liempd (Never Despair) 
2. R. v.d. Maasdijk (De Meppers) 

2. N. v.d. Elzakker (Hotak) 
2. E. Creemers (Flash) 
2. S. de Koning (21) 

JO dub jun: 1. M. van Wanrooij/T. Muller (Markiezaat) 
2. N. v.d. Elzakker/H. de Black (Hotak/Wilno) 

JO dub asp: 1 . R. v.d. Vorst/W. Nijkamp (Backhands) 
2. S. Hamelynk/R. v.d. Eijnde (21) 

JO dub pup: 1. M. Heeren/R. Oss enblock (Backhands) 
2. H. Geeven/S. de Koning(21) 

JO dub wel: 1. R. Duivis/R. Verstijlen (V.V. 1 51/Backhands) 
2. H. van Liempd/H. Visser (Never Despair) 

ME jun A/B: 1. Y. de Prenter (Tornado) 
ME jun C 2. N. Vermeulen (Budilia) 
ME asp A/B: 1. P. Coolen (Megacles) 
ME asp C 1. K. van Vroenhoven (L + T) 
ME pup A/B: 1. J. Meeus (Hotak) 
ME pup C 
ME welp A 
ME welp C 

1. N. Vernimmen (Aloysius) 
1. C. Schuite (Blue Star) 
1. A. van Damme (Aloysius) 

ME jeugd 1: 1. Y. de Prenter (Tornado) 
ME jeugd 2: 1. P. Franke (Tornado) 
ME jeugd 3: 1. M. van Vroenhoven (L + T) 

2. M. Vreeken (Hotak) 
2. S. Muysenberg (Helden) 
2. B. Koning (L + T) 
2. M. van Vroenhoven (L + T) 
2. P. Boute (0 .T.T. C) 
2. D. Lodewijks (L + T) 
2. J. Jacobs Michielsen (Hotak) 
2. D. Roosendaal (achilles) 

2. A. v.d. Heijden (Helden) 
2. C. Giebels (Megacles) 
2. M. Goris (Nikon) 

ME dub jun: 1. T. de Prenter/A. v.d. Borst (Tornado) 
2. M. Vreeken/K. Appels (Hotak) 

ME dub asp: 1. W. de Backer/P. Franke (Markiezaat/Tornado) 
2. K. van Vroenhoven/B. Koning (L + T) 

ME dub pup: 1. C. van Doorn/P. Boute (O.T.T.C) 
2. J. Meeuws/P. de Bruijn (Hotak) 

ME dub wel: 1. P. de Block/C. Schuite (Aloysius/Blue Star) 
2, C. Veraert/A. van Damme (Aloysius) 

HE A klas.: 1. W. Wegman (Wilno) 
HEB klas.: 1. M~ Dijstelbloem (L + T) 
HE C klas.: 1. J . de Bijl (L + T) 
HE D klas.: 1. P. v.d. Kruijs (Nikon) 
HE E klas.: 1. J. Suijkerbuijk (Renata) 
HE F klas.: 1. M. v.d. Oetelaar (Kadans) 
HEG klas.: 1. J, Schenkelaar (T . T.C.E.) 
HE H klas.: 1. R. Verstraelen (Kolleberg) 

2. P. Neve (Sar) 
2. E. van Kempen (0.î.T.C) 
2. R. Jongenelen (L + T) 
2. J.W. Duijndam (Megacles) 
2. F. van Vleuien (Red Star) 
2. P. Kentie (Geldrop) 
2. W. Schleijper (Ulestraten) 
2. W. Bergen (de Bron) 
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l.. W. Wegman (Wilno) 2. R. Paetzel (J.C.V.) HE 
HE 
HE 

Sl. 
S2 
S3 

1. J. Braeken (Budilia) 
1. R. Verstraelen (Kolleberg) 

2. P. van Berkel (T.T.C.V./Rath) 
2. W. Schleijper (Ulestraten) 

HE dub A 1. G. Bos /R. Paetzel (Kluis/J.C.V.) 
2. W. Wegman/J. Schoenmakers (Wilno/Deso) 

HE dub B 1. J. Dohmen/H . Meijers (Kluis) 
2. E. van Kempen/M. Dijstelbloem (O.T.T.C. / L + T) 

HE dub C 1. R. Zwartjes/S . Verbeek (Flash/L + T) 
2. M. v.d. Heijden/E. van Veenendaal (Nikon) 

HE dub D 1 . A. v.d. Burgt/P. van Hout (L + T/ Renata) 
2. P. Grijseels/M. van Bree (Nikon) 

HE dub E 1. J. v.d. Sanden/W. van Kuijk (De Meppers) 
2. T. Vossen/R. Visser (De Kuub) 

HE dub F 1. R. v.d. Laan/M. Oetelaar (Kadans) 
2. W. Tempelaars/A. van Dueren den Hollander (Sios/Fijnaart) 

HE dub G 

HE dub H 

1. D. Drenth/J. Finders (Kerkrade) 
2. G. Hendricx/J. Schenkelaars (T.T.C.E.) 
1. E. Leenen/H. Lamerikx (Megacles) 
2. L. Wijnen/J.P. de Bet (Ulestraten) 

2. K. Chambon (L + T) 
2. M. v.d. Poel (Stiphout) 
2. M. Haanen (Naad) 
2. M. Wouters (Ve ldhoven) 

DA A/B 
DA C 
DA D 
DA E 
DA F 
DA G 
DA H 

1. M. Geraedts (Destatec) 
1. G. Roggeveen (Achilles) 
1. M. van Bussel (Son & Br) 
1. T. Geraets (De Meppers) 
1. J. Geraets (De Meppers) 
1. A. Rijkers (Stiphout) 

2. A. Meulendijks (Stiphout) 
2. A. Janse (Mz) 

DA 
DA 

Sl 
S2 

1 . C. Hermans (De Mand) 

1. M. Geraedts (Destatec) 
1. T. Geraets (De Meppers) 

2. K. Knapen (De Meppers) 

2. C. Hendriks (Destatic) 
2. P. Korstanje (Desa) 

DA dub A/C: 1. M. Geraedts/M.v.d. Poel (Destatec/Stiphout) 
2. M. van Bussel/L. van Hout (Son & Breugel / Renata) 

DA èub D 1. C. Hendriks/K. Kempen (Destatec/Red Star) 
2. M. Gloudemans/H. Vos (Zwaantjes/P.J.S.) 

DA dub E/ H: 1. P. Korstanje/A. Foolen (Desa/Zwaantjes) 
2. J. Geraets/T. Geraets (De Meppers) 

Recreanten toernooi 

Een hele mond vol, de naam van dit recreatieve evenement, maar er stonden op 
donderdag 16 mei j.l. (Hemelvaartsdag) dan ook niet minder dan 33 tafeltennis
tafels opgesteld in de sporthal te Heeze. Dit aantal was noodzakelijk om het 
grote aantal deelnemers een onvergetelijke dag te bezorgen. 
Op die 33 wedstrijdtafels tikkelden en taterden vanaf 's morgens 09.00 uur 33 
balletjes, verwoed heen en weer geslagen door een bonte mengeling van de meest 
uiteenlopende tafeltennissers variërend in .leeftijd van 8 tot 69 jaar. 
Er waren bloeddorstigen in welhaaBt pr~fessionele uitrusting, maar men zag ook 
gelegenheids-pingpongers die hun mouwen hadden opgerold en de boord hadden los
geknoopt. Er waren ook beginnende tafeltennissertjes van wie alleen de kruin 
boven de rand van het wedstrijdveld zichtbaar was en die hun strijd grotendeels 
balletjesrapend op de begane grond leverden. 
Kortom het was een echt recreatief tafeltennistoernooi dat door de vereniging 
De Meppers was georganiseerd in samenwerking met de N.T.T.B. afdeling Brabant 
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en het weekblad Groot Eindhoven . 
Nu even iets over de opzet van dit recreatie-evenement . 
De kwalificatieronde werd gespeeld in 61 , 7- pf 8-kampen, al naar gelang het 
aantal inschrijvingen per leeftijdscategorie . De nummer één van iedere poule 
plaatste zich voor de winnaarsronde. De nummers twee en volgende van iedere pou
le plaatsten zich voor de verliezersronde. De wedstrijden in de winnaarsronde 
werden gespeeld in meerkampen. De wedstrijden van de verliezersronde werden ge
speeld volgens het afvalsysteem. 

UITSLAGEN: 

WINNAARSRONDE: 

- meisjes: 

1. Marscha van Boxtel, Gaasterland 1, Eindhoven; 
2. Gaby Rasters, Klaroenstraat 1, Weert; 
3. Ingrid Droste, Fauréstraat 33, Eindhoven. 

- jongens: 

1. Maarten de Ruijter, Mercury 10, Heeze; 
2. Leon Bombeeck, Hoogstraat 83, Eindhoven; 
3. Alex van Dal, Eikelaar 3, Geldrop. 

- dames: 

1. Riet Geraets, Somerenseweg 61, Heeze; 
2. Mariet Dijstelbloem, Linze 36 , Geldrop; 
3. Jeanne van Asten, Margrietlaan 26, Leende. 

- heren: 

1. Wim Weenink, Gen. van Portlandlaan 31, Eindhoven; 
2. Johannes Mascini, Gemberstraat 32, Eindhoven; 
3. Antoon van de Weijer, Kneuterdijk 1, Deurne. 

VERLIEZERSRONDE: 

1 . Henk van de Tillaart, Fierlandts traat 11, Veldhoven; 
2. Harold van Boxtel, Gaasterlandlaan 1, Eindhoven. 

( 
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Bestuurswijziging T.T.V. Treffers'68 

Sekretaris: 

H. Nap 
Orion 2 
5527 CR Hapert 
Tel: 04977-1613 

Adreswijziging T.T.V. G1 effect 1 79 

Voorzitter: 

J. v.d. Haterd 
Vlymdstr. 15 
5386 AC Geffen 
Tel: 04102-2497 

Bestuurswijziging T.T.V. Never Down 

Voorzitter: 

G.J. Snijders 
Hooimijt 23 
5301 VB Zaltbommel 
Tel: 04180-5082 

Wedstr. secr. Jeugd: 

P. v. Brakel 
Camb. v. Nootenstraat 1-A 
5301 NP Zaltbommel 
Tel: 04180-4014 

Adreswijziging T.T.V. De Treffers 1 68 

Sekretaris: 

A. Hoeks 
Corvus 9 
5527 EC Hapert 
Tel: 04977-5569 

Bestuurswijziging T.T.V. De Rots 

Nieuwe Penningmeester: 

L.P. Luykx 
Meidoorngaard 28 
5283 EL Boxte l 
Tel: 04116-75121 

Secretaris : 

J. v.d. Linden 
Schouwstraat 20 
5301 XP Zaltbommel 
Tel: 04180-5151 

Bestuurswijziging T.T.V. TTCV/Rath (064) 

Secretaris: Wedstr. secr. jeugd: 

H.A.W. Timmermans 
Jasmijnstraat 11 
5461 CR Veghel 
Tel: 04130-65031 

Marja van Grinsven-Hoornweg 
Dennelaar 70 
5467 JN Veghel 
Tel: 04130-42208 
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